Ogólnopolski Festiwal Wokalno-Plastyczny „Młodych Bajanie" 2019
Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego

„Moje światy - moja wyobraźnia. Pozytywnie patrząc w przyszłość."
Festiwal plastyczny "Młodych Bajanie" to szerokie pole do popisu swoich
talentów. Czekamy na prace, które pokażą to, co lubicie najbardziej, co
najpiękniej Wam wychodzi, najlepiej opanowaną techniką.

1. Organizatorami konkursu są Młodzieżowy Dom Kultury w Zgierzu

i Stowarzyszenie Kameleon, ul. Długa 42, 95-100 Zgierz,
tel/fax: 42 719 08 52, kom. 537460066,
e-mail: promocja@mdkzgierz.pl strona internetowa: www.mdkzgierz.pl

2. Ogólne cele konkursu:
1. promowanie twórczości dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych;
2. wymiana doświadczeń

metodycznych i artystycznych nauczycieli
i instruktorów prowadzących zajęcia plastyczne poprzez utworzenie
wystawy internetowej z nadesłanych prac;

3. rozwijanie wyobraźni, pomysłowości i twórczej aktywności dzieci

i młodzieży oraz osób dorosłych;

4.

pomoc potrzebującym poprzez licytację wybranych prac na aukcji
charytatywnej.

3. Warunki uczestnictwa w konkursie:


Konkurs otwarty dla uczniów i osób dorosłych (z wyjątkiem zawodowo
zajmujących się sztukami plastycznymi);



Przebieg konkursu w dwóch kategoriach,
z podziałem na trzy kategorie wiekowe:
1. prace na płótnie/desce
a) do 9 roku życia;
b) od 10 do 15 roku życia;
c) od 16 roku życia.
2. rysunek, malarstwo, grafika, pastele suche/mokre
a) do 9 roku życia;
b) od 10 do 15 roku życia;
c) od 16 roku życia.




Uczestnik może zgłosić jedną pracę. Nie obowiązuje opłata wpisowa;
Każda praca powinna zawierać kartę zgłoszeniową wraz z oświadczeniem
trwale zamocowaną na odwrocie. UWAGA! - Prace niewłaściwie opisane
nie będą oceniane przez komisję.

Do pracy należy dołączyć ZAŁĄCZNIK NR 1.
4. Komisja składać się będzie z profesjonalistów - artystów plastyków. Skład

jury powołują organizatorzy, którzy dokonają oceny prac w terminie
przeiwdzianym w pkt 5.

5. Terminy:
 Prace należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty

w terminie do 10 grudnia 2019 r. na adres: Młodzieżowego Domu
Kultury w Zgierzu, ul. Długa 42, 95-100 Zgierz z dopiskiem:
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Młodych Bajanie”.
 Obrady jury odbędą się w dniu 16 grudnia 2019 r. Jury powołane

przez organizatora przyzna nagrody i wyróżnienia.
 Wyniki konkursu zostaną opublikowane do dnia 21 grudnia 2019 r.

w MDK Zgierz, na stronie facebook Młodzieżowego Domu Kultury
w Zgierzu oraz na stronie www.mdkzgierz.pl

6. Nagrody:


Laureaci konkursu otrzymają nagrody i dyplomy.



Nagrody będą wysyłane do laureatów pocztą.

7. Uwagi końcowe:
 Nadesłane prace przechodzą na własność organizatorów i nie są

odsyłane.
 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikowania i reprodukcji

nadesłanych prac bez konieczności wypłacania honorariów autorom.





Werdykt komisji jest ostateczny - nie przysługuje od niego odwołanie.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w terminach
podanych w w/w regulaminie.
Interpretacja w/w regulaminu należy do organizatorów.

Klauzula informacyjna RODO
Administratorem danych uczestników konkursu są Młodzieżowy Dom Kultury
w Zgierzu, przy ul. Długiej 42, 95-100 Zgierz, NIP: 7321199084 oraz Stowarzyszenie
Kameleon z siedzibą w Zgierzu, przy ul. Długiej 42, 95-100 Zgierz, wpisany do
rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000257416,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział
Gospodarczy KRS, NIP: 7322050295;
2.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z organizacją
i przeprowadzeniem konkursu pod nazwą Ogólnopolski Festiwal Wokalno-Plastyczny
„Młodych Bajanie” na podstawie dobrowolnej zgody uczestnika konkursu lub jego
opiekuna prawnego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
3. Odbiorcą danych osobowych mogą być:
1. Dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT,
2. Podmioty świadczące na rzecz administratorów usługi księgowe, usługi związane
z dochodzeniem roszczeń, usługi prawne, analityczne oraz marketingowe,
3. Operatorzy pocztowi i kurierzy;
4. Organy uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów
prawa;
4. Dane
osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych
roszczeń, tj. przez 6 lat od daty rozstrzygnięcia konkursu:
6. Uczestnik konkursu lub jego opiekun prawny posiada prawo dostępu do treści
swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
1.

prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia
zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej
cofnięciem;
7. Uczestnik konkursu lub jego opiekun prawny
ma prawo wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych
osobowych dotyczących uczestnika konkursu narusza przepisy dotyczące ochrony
danych osobowych;
8. podanie danych osobowych przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego jest
dobrowolne, ale konieczne dla uczestnictwa w konkursie.
9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również
w formie profilowania.

